
 
 

UCHWAŁA NR XLVII/5/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na tereniw Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 638 z późn. zm.), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Henryk Nikonor 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 marca 2022 r.

Poz. 1282



                                                                                                                      Załącznik do uchwały  

nr XLVII/5/2022 

                                                                                                                     Rady Miejskiej w Mrągowie 

                                                                                               z dnia 24.02.2022 r. 

 

 

Program 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Miasto Mrągowo na rok 2022.  
 
 

§ 1 

Ogólne założenia 

 

1. Program ma zastosowanie w odniesieniu do wszystkich bezdomnych zwierząt domowych i 

gospodarskich w szczególności do psów i kotów przebywających w granicach administracyjnych 

miasta Mrągowa. 

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) programie – należy przez to rozumieć Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Mrągowo w 2022 r. 

2) schronisku - należy przez to rozumieć Schronisko dla Zwierząt w Pudwągach prowadzone przez 

PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie, 

3) opiekunie społecznym – należy przez to rozumieć osobę, która dobrowolnie sprawuje opiekę nad 

kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miasto Mrągowo i jest zarejestrowana w Urzędzie 

Miejskim w Mrągowie, 

4) organizacjach społecznych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, których 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

5) tymczasowym miejscu przetrzymania - należy przez to rozumieć tymczasowe miejsce 

przebywania zwierząt do czasu umieszczenia zwierzęcia w schronisku lub przekazania do 

adopcji. 

 

§ 2 

Koordynacja Programu 

 

1 . Koordynatorem Programu jest Burmistrz Miasta Mrągowo. 

2. Działania związane z realizacją Programu prowadzi Urząd Miejski w Mrągowie, przy pomocy: 

1) schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Miasto zawrze umowę, 

2) organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. 

3) Policji w zakresie swoich zadań. 

3. W realizacji Programu mogą uczestniczyć na zasadzie dobrowolności: 

1)  placówki oświatowe poprzez działania edukacyjne, 

2)  inne organizacje społeczne, 

3)  opiekunowie społeczni, 

4)  spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe. 

4. Zgłoszenia w sprawie bezdomnych zwierząt przyjmuje w dni robocze w godz. 7.30-15.30          Urząd 

Miejski w Mrągowie pod numerem telefonu 89 741 90 05, w pozostałych godzinach oraz w dni 

niepracujące- dyżurny KPP w Mrągowie pod numerem telefonu 477 328 200. 
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§ 3 

Cel i zadania programu 

 

1. Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich 

oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz 

wolno żyjącym kotom, przebywającym w granicach administracyjnych Gminy Miasto 

Mrągowo, przy czym do zwierząt domowych zalicza się również zwierzęta egzotyczne. 

2. Zadania określone w programie obejmują: 

1) odławianie z terenu miasta Mrągowo bezdomnych zwierząt w sposób oraz przy użyciu 

urządzeń i środków niestwarzających zagrożenia dla ich zdrowia i życia, nie zadających im 

cierpienia, 

2) zapewnienie odłowionym zwierzętom miejsca w schronisku lub przytulisku, 

3) trwałe oznakowanie zwierząt przyjmowanych do schroniska, 

4) przeprowadzanie sterylizacji lub kastracji wszystkich zwierząt przebywających w 

schronisku, 

5) usypianie ślepych miotów porzuconych oraz dowiezionych i urodzonych w schronisku, 

6) sprawowanie opieki nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, 

7) sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących, 

8) poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

9) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt bezdomnych 

gospodarskich, 

10) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej, w przypadku zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, 

11) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych, 

12) edukacja społeczeństwa w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania 

zwierząt. 

 

§ 4 

Postanowienia szczegółowe Programu 

 

1. Odławianie w sposób humanitarny zwierząt pozostawionych bez opieki, a w szczególności 

zwierząt chorych, rannych lub stanowiących realne zagrożenie dla ludzi, będzie wykonywało 

Schronisko lub organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt 

na podstawie zlecenia Urzędu Miejskiego w Mrągowie oraz Policji. Odławianie prowadzone 

będzie w sposób ciągły. 

2. Odłowione zwierzęta zostaną umieszczone w miejscu tymczasowym do czasu odebrania zwierzęcia 

przez właściciela lub przewiezienia do schroniska, które zagwarantuje im wyżywienie oraz 

kompleksową, zgodną z przepisami pielęgnację i opiekę weterynaryjną. 

3. Wszystkie zwierzęta, które zostaną przyjęte do Schroniska zostaną poddane trwałemu 

znakowaniu poprzez czip. 

4. Odłowione zwierzęta bezdomne, dla których nie istnieje możliwość ustalenia właściciela po 

okresie 14 dni obserwacji będą zakwalifikowane do adopcji. 

5. Schronisko przeprowadzi sterylizację albo kastrację zwierząt oraz usypianie ślepych miotów 

przebywających w schronisku. Zabiegom nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od 

umieszczenia ich w schronisku, z uwagi na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna. 

6. Opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie z tym zastrzeżeniem, że wolno żyjące 

koty bytujące w otoczeniu człowieka nie są traktowane jako zwierzęta bezdomne, dlatego nie 

podlegają odławianiu. Ze względu na sanitarne znaczenie w ekosystemie zasługują na stwarzanie 

im godziwych warunków bytowania w miejscach dotychczasowego schronienia, 

1) społeczni opiekunowie, którzy złożą deklarację pomocy kotom wolno żyjącym w Urzędzie 

Miejskim otrzymają wsparcie w postaci karmy w okresie zimowym przy znacznych spadkach 

temperatur oraz doraźnej pomocy weterynaryjnej kotom pozostającym pod ich nadzorem. 
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Wzór deklaracji określa załącznik nr 1 do Programu, 

2) miejsca bytowania kotów wolno żyjących, odpowiadające zasadzie współistnienia ludzi i 

kotów, mogą zostać zaopatrzone w domki do bytowania, 

3) ograniczanie populacji wolno żyjących kotów odbywać się będzie, przy współudziale 

opiekunów społecznych oraz organizacji społecznych, poprzez wykonywanie sterylizacji i 

kastracji oraz usypianie ślepych miotów, 

5) zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących będą wykonywane według           

następujących zasad: 

a) zabiegi wykonywane będą na terenie lecznicy weterynaryjnej w oparciu o zlecenie z 

Urzędu Miejskiego poprzedzone wnioskiem, złożonym przez społecznego opiekuna. 

Wzór wniosku określono w załączniku nr 2 do niniejszego programu, 

b) całkowity koszt zabiegu pokryty zostanie z budżetu Gminy Miasto Mrągowo, 

c) koty zakwalifikowane do zabiegu dostarczane będą do zakładu weterynaryjnego przez 

opiekunów społecznych ich staraniem, 

d) zabiegi sterylizacji i kastracji przeprowadzać będzie Gabinet Weterynaryjny „Vita-Wet” 

w Mrągowie na podstawie zawartej z Gminą Miasto Mrągowo umowy. 

7. Zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich, które zabłąkały się na terenie miasta 

Mrągowo w wyznaczonym gospodarstwie rolnym o numerze ewidencyjnym PL 062028033 

należącym do Pana Mateusza Dudziaka, Tymnikowo 4, 11-700 Mrągowo oraz podjęcie 

starań w celu znalezienia dla nich nowego właściciela. 

 

                                                   

§ 5 

                                 Opieka weterynaryjna 

 

1  Miasto zapewni całodobową opiekę weterynaryjną zwierzętom w przypadkach zdarzeń 

drogowych z udziałem zwierząt poprzez zawarcie stosownej umowy z lekarzem weterynarii. 

2 W roku 2022 zadanie opisane w § 5 ust. 1 niniejszego programu na terenie Miasta Mrągowo 

wykonywane będzie przez Gabinet Weterynaryjny Vita- Wet,  

ul. Królewiecka 15, 11-700 Mrągowo oraz Schronisko dla Zwierząt w Pudwągach prowadzone 

przez PGK „Komunalnik” Sp. z o.o. w Kętrzynie 

 

§ 6 

Poszukiwanie nowych właścicieli 

 

Poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt prowadzi: 

1) schronisko, poprzez prowadzenie we własnym zakresie starań zmierzających do znalezienia 

nowych właścicieli i oddawania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym, 

które są zdolne zapewnić im należyte warunki bytowania; 

2) organizacje społeczne, zgodnie ze swoimi statutami i możliwościami; 

3) Urząd Miejski w Mrągowie, poprzez promocję adopcji zwierząt ze schroniska oraz przytuliska 

za pośrednictwem prasy lokalnej oraz mediów społecznościowych. 

4) Urząd Miejski w Mrągowie poprzez prowadzenie strony internetowej w zakładce: „Pupile 

polecają się do adopcji”. 

 

§ 7 

Edukacja i Promocja społeczna 

 

1.  Promocja właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych jest skierowana do 

wszystkich mieszkańców Mrągowa oraz do turystów i osób przyjezdnych. 

2.  Celem promocji jest: 

1) podniesienie wrażliwości wobec potrzeb zwierząt bezdomnych, 
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2) budowanie postawy solidarności społecznej ze zwierzętami bezdomnymi, 

3) współuczestnictwo w akcjach społecznych propagujących adopcję zwierząt bezdomnych oraz 

zbiórki karmy dla zwierząt, 

4) utrwalenie zachowań udzielania właściwej pomocy zwierzętom bezdomnym, a także akceptacji 

działań osób i organizacji, które taką pomoc niosą. 

3. Edukacja społeczna w zakresie humanitarnego i odpowiedzialnego traktowania zwierząt jest 

skierowana w szczególności do właścicieli i opiekunów zwierząt domowych. 

4. Celem edukacji jest: 

1) podniesienie świadomości co do roli właściciela i opiekuna zwierząt domowych, 

2) podniesienie poczucia odpowiedzialności za przyjmowanie do adopcji lub przygarnianie 

zwierząt do gospodarstwa domowego, 

3) rozpowszechnianie treści propagujących humanitarny i odpowiedzialny stosunek do zwierząt, 

uwzględniających ich potrzeby i przyzwyczajenia, 

4) podnoszenie wiedzy na temat skutków nieodpowiedzialnego traktowania zwierząt, w tym 

dopuszczania do niekontrolowanego rozrodu i porzucania zwierząt. 

 

§ 8 

Finansowanie Programu 

 

1. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zostały zaplanowane 

 w budżecie Gminy Miasto Mrągowo na rok 2022 w łącznej wysokości 46 000,00 zł,  

z czego: 

1) 29 000,00 zł zaplanowano przeznaczyć na odławianie bezdomnych zwierząt, ich pobyt i 

wszystkie zabiegi (sterylizacja, kastracja, czipowanie) wykonywane w Schronisku, 

2) 4 000,00 zł zaplanowano na sterylizację i kastrację wolno żyjących kotów, 

3) 1 000,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i urządzeń do ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz karmy dla kotów wolno żyjących, 

4) 2 000,00 zł zaplanowano na doraźne, nieprzewidziane interwencje weterynaryjne, w tym 

zwierząt, będących ofiarami zdarzeń drogowych, 

5) 10 000,00 zł zaplanowano na dofinansowanie działań organizacji pozarządowych 

zajmujących się ochroną bezdomnych zwierząt w tym szukaniu nowych domów. 

2. Wydatkowanie środków finansowych będzie odbywało się w sposób celowy, z      zachowaniem 

zasad uzyskania najlepszych efektów oraz optymalnego doboru metod służących osiągnięciu 

założonych celów poprzez: 

1) świadczenie usług i dostaw zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. -                            Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), 

2) wykonywanie zadań publicznych wraz z udzielaniem dotacji zgodnie z ustawą z dnia 24 

kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1057 ze zm.). 

 

 

Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638)  

w art. 11a. ust.1 nakłada na rady gmin obowiązek określenia corocznie do dnia 31 marca,  

w drodze uchwały, Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 

zwierząt. 

W związku z powyższym, podjęcie przez Radę Miejską w Mrągowie przedmiotowej uchwały 

w celu realizacji nałożonych ustawą na gminę obowiązków w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym 

zwierzętom oraz zapobiegania tej bezdomności jest uzasadnione. 
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Zgodnie z wymogiem art. 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt, projekt Programu został 

przesłany do zaopiniowania właściwemu powiatowemu lekarzowi weterynarii oraz poddany 

konsultacjom z organizacjami społecznymi, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, 

działającymi na obszarze Miasta. 

Środki na realizację zadań wynikających z Programu zostały zabezpieczone w budżecie Miasta 

2022r. 

 

 

 

ASz 
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